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BRMG.0012.28.2022.KKiP                                                                   

 

PROTOKÓŁ NR 37-3/2022 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 30 marca 2022 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 13:30, zakończyła o godzinie 15:30 

 

Obecność: 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Kultury i Promocji wg listy obecności, 

która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Stelmasiewicz otworzył posiedzenie, powitał 

zebranych. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do radnych drogą 

elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący zaproponował zmiany w porządku tzn. zdjęcie punktu 10 po czym 

porządek posiedzenia przedstawiał się następująco : 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2022 rok - druk nr 1235 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1236 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/598/08  

Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: 

Nagroda Literacka Miasta Gdańska pn. :Europejski Poeta wolności - druk nr 1198 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia 

konkursu literackiego Miasta Gdańska - druk nr 1217 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji 

kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej - druk nr 1229 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

6. Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska: Uchwała Nr 

XX/46/2022 Rady Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce w sprawie nadania nazwy 

skwerowi przy wale Kanału Raduni   

Referuje: Przedstawiciel Rady Dzielnicy 

 

7. Wniosek o nadanie nazwy ulicy dot. Działki 252/23 obręb Szadółki  

 

8. Wniosek Stowarzyszenia Ławeczka Brunona Zwarry o zgodę na wzniesienie pomnika Brunona 

Zwarry 

Referuje: Przedstawiciel Stowarzyszenia  

 

9. Wniosek Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. o nadanie nazw nowym ulicom. 

 

10. Raport na temat pomocy udzielonej uchodźcom przez gdański świat kultury. 

 

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja  5 głosami „za” i 2 głosami „nieoddanymi”  - przyjęła proponowany porządek. 

 

W związku z problemami technicznymi zaproszonego gościa najpierw zostały 

zreferowane punkt 3 i punkt 4  

 

       PUNKT 3 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/598/08  

Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Konkursu: 

Nagroda Literacka Miasta Gdańska pn. :Europejski Poeta wolności - druk nr 1198 

_____________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1198 – Sprawa: BRMG.0006.43.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 31.03.2022r.) 

 

Krzysztof Adamczyk- Biuro Prezydenta ds. Kultury 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 
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USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” 1 głosie „wstrzymującym” i 1 głosie „nieoddanym”, 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 37-3/144-9/2022 

 

    PUNKT 4 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia 

konkursu literackiego Miasta Gdańska - druk nr 1217 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1217 – Sprawa: BRMG.0006.62.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 31.03.2022r.) 

 

Krzysztof Adamczyk – Biuro Prezydenta ds. Kultury 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zapytał kto został pełnomocnikiem ds. literatury. 

 

Krzysztof Adamczyk – Biuro Prezydenta ds. Kultury 

Odpowiedział , że Pan Marcin Hamkało były zastępca dyrektora Domu Literatury we 

Wrocławiu. Został powołany aby wspomóc miasto w przygotowaniach do uzyskania tytułu 

miasta literackiego UNESCO jak również do nadzoru merytorycznego. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zapytał czy został wybrany drogą konkursu czy inaczej. 

 

Krzysztof Adamczyk – Biuro Prezydenta ds. Kultury 

Powiedział, że został powołany przez Panią Prezydent. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że jest to honor dla wybitnego gdańszczanina Bolesława Faca bycie patronem 

konkursu.  Zapytał czy nowa forma także będzie pod patronem Faca. 

 

Krzysztof Adamczyk – Biuro Prezydenta ds. Kultury 

Odpowiedział, że decyzje jeszcze nie zapadły. Na razie trwają prace nad formułą. 
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że gdyby jego ktoś zapytał to zachowałby tego patrona. Jego zasługi są 

ogromne. Apelował aby nadal był patronem. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” 1 głosie „wstrzymującym” i 1 głosie „nieoddanym” , 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 37-3/145-10/2022 

 

     PUNKT 1 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2022 rok - druk nr 1235 

___________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1235 – Sprawa: BRMG.0006.80.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 31.03.2022r.) 

 

Agnieszka Trojanowska – Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 37-3/142-7/2022 

 

                                                                    PUNKT 2 

 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1236 

_________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1236 – Sprawa: BRMG.0006.81.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 31.03.2022r.) 
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Agnieszka Trojanowska – Wydział Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” 1 głos „wstrzymujący” i 1 głos „nieoddany”, pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 37-3/143-8/2022 

 

PUNKT 5 

 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji 

kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej - druk nr 1229 

_________________________________________________________________________________________ 

Druk nr 1229 – Sprawa: BRMG.0006.74.2022 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 31.03.2022r.) 

 

Krzysztof Adamczyk – Biuro Prezydenta ds. Kultury  

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zapytał o modyfikację w sprawie Łaźni i czy jest w ogóle jakaś rada programowa IKM-u. 

 

Krzysztof Adamczyk – Biuro Prezydenta ds. Kultury  

Odpowiedział, że nie ma i z tego co kojarzy nigdy nie było takiej rady. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że podobałoby mu się gdyby była taka rada 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 5 głosami „za” 1 głosie „wstrzymującym” 1 głosie „nieoddanym”, pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Opinia nr 37-3/146-11/2022 
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  PUNKT 6 

 

Rozpatrzenie uchwały jednostki pomocniczej Miasta Gdańska: Uchwała Nr XX/46/2022 

Rady Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce w sprawie nadania nazwy skwerowi przy wale 

Kanału Raduni   

________________________________________________________________________________________ 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Powiedziała, że pod względem geodezyjnym działka jest wydzielona, w planie 

zagospodarowania jest możliwość traktowania miejsca jako skwer. Właścicielem jest 

gmina miasta Gdańska ale teren jest nieurządzony. Pod względem geodezyjnym nie ma 

przeszkód, żeby temu miejscu nadać patrona profesora Sampa. 

 

Anna Jankowska – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

Powiedziała, że ta działka jest umiejscowiona naprzeciwko Ratusza na Oruni. Działka ta 

jest utrzymywana przez Zarząd Dróg i Zieleni. Rada Dzielnicy przeznaczyła na projekt  

i urządzenie kwotę w wysokości 50 tyś. złotych. W przyszłych latach również z budżetu 

Rady Dzielnicy będą przeznaczane środki na pielęgnację tego miejsca. Skwer znajduję się 

także blisko miejsca zamieszkania profesora Jerzego Sampa. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zapytał, czy GZDiZ miał również włączyć się w to urządzanie. 

 

Anna Jankowska – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

Nie może potwierdzić ani zaprzeczyć. Powiedziała, że środków z Rady Dzielnicy jest pewna 

bo sama za tym głosowała. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zaproponował udzielenia poparcia dla tej Uchwały. 

 

Lech Wałęsa – członek komisji 

Powiedział, że jako orunianin bardzo się cieszy, że takie godne miejsce zostanie 

przeznaczone dla profesora Sampa ponieważ był to wybitny i zasłużony człowiek. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Również poparł tą inicjatywę. Zapytał czy biorąc pod uwagę listę w kolejce co do 

nazewnictwa, czy jest szansa, że uchwała zostanie przygotowana szybko. 

 

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Powiedziała, że jeśli Rada Dzielnicy złoży wniosek to myśli, że może być to maj. 
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Henryk Hałas – członek komisji 

Poprosił o więcej informacji co do osoby profesora.  

 

Anna Jankowska – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce 

Powiedziała, że profesor Samp był wybitnym historykiem, pisał bardzo dużo o Oruni  

i dokumentował dzieje dzielnicy. Rodzina profesora bardzo przychylnie odniosła się do tej 

inicjatywy. 

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Zapytała na jaki konkretnie cel mają zostać przekazane środki z funduszy Rady Dzielnicy. 

 

Anna Jankowska – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce 

W pierwszym etapie będzie to projekt ponieważ musi być to zieleń urządzona. Będą 

robione nasadzenia wieloletnie bazujące na bylinach, które będą cieszyć oko oraz nie 

będą kosztowne w utrzymaniu.  

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Dopytała czy Rada Dzielnicy przewiduje czyn społeczny, żeby obniżyć koszta. 

 

Anna Jankowska – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce 

Odpowiedziała, że zawsze starają się aby czyn społeczny był widoczny i nigdy nie było 

kłopotu z tego typu przedsięwzięciami. 

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Zapytała ile może kosztować taki projekt. 

 

Anna Jankowska – Rada Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce 

Odpowiedziała, że przynajmniej z 15 tyś. złotych. 

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Zapytała dyrektor Beatę Gaj, jakiej wielkości jest działka. 

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Odpowiedziała, że działka ma 2 438 metrów. 

 

Lech Wałęsa – członek komisji 

Dodał, że profesor był bardzo oddane temu co robił. Bardzo zasłużony dla społeczności 

oruńskiej. Bardzo popiera ten projekt.  
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że Orunia była mu najbliższa ale interesował się również innymi dzielnicami, 

pisał przewodniki. Nie interesował się polityką.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” i 1 głosie „nieoddanym” wyraziła poparcie dla przedmiotowej 

Uchwały. 

 

PUNKT 7 

 

Wniosek o nadanie nazwy ulicy dot. Działki 252/23 obręb Szadółki  

__________________________________________________________________________________________ 

Kornel Piestrzeniewicz – mąż wnioskodawczyni 

Przybliżył osobę XY, krewnego wnioskodawców. Rodzina bardzo chce upamiętnić jego 

osobę na wewnętrznej drodze. 

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Powiedziała, że na wniosku podpisały się wszyscy współwłaściciele tej działki drogowej.  

W planie zagospodarowania jest to droga wewnętrzna. Z formalnego punktu nie ma 

żadnych przeciwskazań do nazwania tej drogi.  Okres 5-letni od śmierci również został 

zachowany.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że wniosek jest wyjątkowy. Dodał, że bardzo ważne dla Komisji jest zdanie 

dyrektor Beaty Gaj i jeśli ona nie widzi przeciwskazań to on także. 

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Powiedziała, że może to jest czas przełomowy, kiedy nie zawsze zasługi są wielkie 

obejmujące wiele dziedzin. W tym przypadku jest to człowiek w swojej rodzinie niezwykle 

zasłużony. Według niej to piękna, rodzinna inicjatywa. 

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że widać, że rodzina żyje w zgodzie. 

 

Kornel Piestrzeniewicz – mąż wnioskodawczyni 

Powiedział, że to jest właśnie zasługa XY i XY.   
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Teresa Wasilewska – członek komisji 

Uważa, że nawet ta sytuacja nadaje się aby ją nagłośnić. 

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Powiedziała, że po przeczytaniu tego wniosku pomyślała, że także chciałaby mieszkać na 

ulicy nazwanej nazwiskiem dziadka. Nie ma podobnej ulicy w przestrzeni miejskiej.  

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” i 1 głosie „nieoddanym” wyraziła poparcie dla przedmiotowego 

wniosku. 

 

PUNKT 8 

 

Wniosek Stowarzyszenia Ławeczka Brunona Zwarry o zgodę na wzniesienie pomnika 

Brunona Zwarry 

___________________________________________________________________________________________ 

Krystyna Ejsmont – Stowarzyszenie Ławeczka Brunona Zwarry 

Przybliżyła postać Brunona Zwarry i jego twórczość. Stowarzyszenie, myśląc o 

uhonorowaniu Brunona Zwarry wybrali formę ławeczki z postacią siedzącą lub stojącą. 

Chcieliby również aby pojawiła się na przykład tabliczka upamiętniająca Polaków z 

Wolnego Miasta Gdańska. Sugerowaliby aby postać odlana była z brązu i wpasowywała 

się w okolice. Powiedziała, że znaleźli sponsorów ale chcieliby także zorganizować zbiórkę 

internetową.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Sprawa ciągnie się już jakiś czas z różnych powodów. Komisja nie ma decyzyjności a tylko 

wydaje opinie. Dodał, że to miasto ogłasza konkurs na formę pomnika. 

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Powiedziała, że może wypowiedzieć się tylko pod względem geodezyjnym. Działka stanowi 

działkę gminną , drogową ale według niej powinien się wypowiedzieć GZDiZ. 

 

Krystyna Ejsmont – Stowarzyszenie Ławeczka Brunona Zwarry 

Odpowiedziała, że GZDiZ już się wypowiedział a Pani Prezydent nawet wskazała właśnie 

to miejsce.  

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

W takim razie według niej pod względem formalnym wszystko jest załatwione. 
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Stwierdził, że jeśli stowarzyszenie ma to na piśmie to najważniejsze. Przypomniał, że 

forma plastyczna pomnika wyłoniona zostanie w konkursie.  

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” i 1 głosie „nieoddanym” wyraziła poparcie dla przedmiotowego 

wniosku. 

 

PUNKT 9 

 

Wniosek Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. o nadanie nazw nowym ulicom. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zreferował przedmiotowy wniosek. Dodał, że Zarząd Morskiego Portu zaproponował  

następujące ulice : Antoniego Grabarczyka, kpt. Franciszka Dąbrowskiego, Brunona 

Zwarry oraz Witolda Tubielewicza. Zaproponowano także ulicę Ekspedytorów oraz ulicę 

Ształerów.  

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Chodzi o przebudowaną drogę nr 2. Wyjaśniła sprawy techniczne dotyczące dróg.  
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, ze jak przeglądał ten wniosek to zwrócił uwagę na Franciszka Dąbrowskiego.  

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Zapytała czy nazwa Franciszka Dąbrowskiego nie koliduje z nazwą Dąbrowskiego, którą 

mamy. 

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Odpowiedziała, że tak, faktycznie koliduje.  

 

Henryk Hałas – członek komisji 

Powiedział, że Antoniego Grabarczyka znał osobiście. Był to człowiek skromny o wielkim 

sercu. Pracował w zarządzie portu. Pełnym sercem jest za aby uczcić go w taki sposób.  
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Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Powiedział, że Henryk ma rację i przychyla się do opinii. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja 6 głosami „za” i 1 głosie „nieoddanym” wyraziła poparcie dla przedmiotowego 

wniosku. 

 

Poza punktem obrad 

 

Beata Gaj – Wydział Geodezji 

Odniosła się do dwóch maili w sprawie zmiany nazwy ulicy Stefana Batorego na ulicę 

Obrońców Ukrainy oraz zmiany ulicy przy której znajduje się Konsulat Federacji Rosyjskiej 

na ulicę Niepodległości Ukrainy. Powiedziała, że pomijając już fakt czy Stefan Batory 

zasłużył sobie na tą zmiany, to są to zmiany bardzo kosztowne. 

 

Andrzej Stelmasiewicz- przewodniczący komisji 

Powiedział, że oczywiście jest za Ukrainą ale nie za zmianą tej nazwy. 

 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Nie wydaje jej się by to był dobry pomysł, żeby zdjąć z nazw ulic Stefana Batorego.   

 

PUNKT 10 

 

Raport na temat pomocy udzielonej uchodźcom przez gdański świat kultury. 

__________________________________________________________________________________________ 

Krzysztof Adamczyk – Biuro Prezydenta ds. Kultury 

Po otwarciu punktu kontaktowego na Dolnej Bramie poproszono pracowników instytucji 

kultury o pomoc w ramach oddelegowania. W drugim etapie rozpoczęto proces 

otwierania świetlic dla dzieci. Obecnie w 10 instytucjach kultury funkcjonują takie 

świetlice, gdzie matki mogą zostawić dzieci pod opieką. Niektóre instytucje dysponujące 

pokojami rezydencyjnymi zaprosiły ukraińskich artystów. Biblioteka publiczna, ECS, GAK 

uruchomiły lekcje języka polskiego dla Ukraińców. Gdzie jest to możliwe zatrudniane są 

osoby z Ukrainy.  

 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Dodał, że oprócz samorządowych placówek kultury inne instytucje również niosą pomoc 

m.in. Fundacja Wspólnota Gdańska, która udostępniła miejsca w hoteliku. We współpracy 

ze szkołą na ul. Wąsowicza zbierane są wyposażone tornistry dla dzieci z Ukrainy. 

Stowarzyszenie Stara Oliwa, również aktywnie uczestniczy i organizuje zajęcia dla dzieci. 
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W Oliwskim Ratuszu Kultury we współpracy z Domem Zarazy, dzieci starsze z Ukrainy, 

które chodzą nadal do szkół ukraińskich mają umożliwioną naukę zdalną. 

 

PUNKT 11 

 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

__________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Wymienił bieżącą korespondencje. Podziękował Jankowi Peruckiemu za reprezentację w 

Komisji przyznającej punkty handlowe dla plastyków na terenie głównego i starego 

miasta.  

 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział, że była to przyjemność w zacnym gronie dyskutować o przydzielaniu miejsc 

głównie dla plastyków ale generalnie dla artystów na okres letni. 

 

 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo  

i zamknął obrady o godz. 15:30. 

 

 

 

 

Przewodniczący  

               Komisji Kultury i Promocji 

 

   /-/  Andrzej Stelmasiewicz 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Emilia Mikita - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 


